	
  
	
  

	
  

Правила за ползване на LOOP оферти
1.
С настоящите Правила се определят условията, при които
„Мобилтел“ ЕАД (наричано по-нататък „Мобилтел“) предоставя мобилни
телефонни услуги на Loop абонати.
2.
За целите на настоящите Правила следните думи и изрази ще имат
следните значения, освен когато контекстът изисква друго:
• “Loop абонат” означава физическо лице, което е на възраст от 14 до
26 години включително. Loop абонатите са отделна категория
потребители, които имат право да ползват мобилни телефонни
услуги от Мобилтел при условията на Loop оферти.
• „Loop оферта“ означава действащите условия, при които Loop
абонатите има право да ползват мобилни телефонни услуги от
Мобилтел и които са предназначени да удовлетворят специфични
потребности на тази категория потребители. Loop офертата може
да включва допълнително потребление (напр. минути, sms-и или
мегабайти), което се активира към определен стандартен тарифен
план от ценоразписа на Мобилтел или отделен тарифен план,
предназначен за Loop абонати.
• „Мобилни телефонни услуги“ означава електронни съобщителни
услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи на Мобилтел,
съгласно приложимите за тези мрежи Общи условия.
3.
Непълнолетни Loop абонати могат да сключат договор за услуги
и/или съответно приложение към него само в присъствието на
родител/попечител, който се идентифицира с документ за самоличност и
документ, удостоверяващ родствената връзка или попечителството.
4.
Условията на действащите Loop оферти, както и тарифните
планове, към които се прилагат се обявяват от Мобилтел на интернет
страницата ww.mtel.bg. Loop офертата може да представлява част от
определен от Мобилтел стандартен тарифен план за ползване на мобилни
телефонни услуги.
5.
Не е налице ограничение във формата на номерата, на които могат
да се активират условията на Loop офертите. Тези номера не се включват
в отделна група (напр. Loop зона) и разговорите към/от тях се тарифират
по цени валидни за номера от мрежата на Мобилтел, съгласно условията на
съответния тарифен план.
6.
Освен, ако не е уговорено друго в договора им, Loop абонати, които
имат абонамент при условията на Loop оферта, могат да преминават към
условията на всички тарифни планове от портфолиото на Мобилтел, в
това число към условията на предплатени услуги и тарифни планове с
марка bob.
7.
В случай, че Loop абонатът е сключил договор за услуги при условията
на Loop оферта тарифен план за определен срок, в рамките на този срок

	
  
	
  
	
  
абонатът няма да прехвърля правата и задълженията си по договора на
трети лица, освен ако последните не отговарят на условията за ползване
на Loop оферти.
8.
Мобилтел има право по всяко време да изменя и/или допълва
настоящите Правила.
9.
Измененията и/или допълненията влизат в сила от датата на
публикуването им на интернет страницата www.mtel.bg и се прилагат по
отношение на всички абонати, които сключат договор при условията на
LOOP тарифен план след датата на влизане в сила.

